
)) كما قال  ويعلمكم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن العلم من منة اهللا على عباده؛ من قوله: ((أنه عامل .

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم  اهللا تعاىل: ((

))؛ والشك أن العلم من أكرب النعم؛ أميا أكرب ؟ نعمة  الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

  املال أو نعمة العلم ؟ 

  نعمة العلم: الطالب

  العلم؟: الشيخ 

  ما هو جزما ؟ : الشيخ 

  جزما: الطالب

  ...نعم؟: الشيخ 

 ثالث  ما نقص ماله صدقة وما زاد العبد احلديث الصحيح الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب 

الدنيا ألربعة رجل  ) وحديث: ( بعفو إال عزة وما فتح عبد عليه باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب الفقر

ورجل آتاه اهللا علما ولم يؤته ماال فهو يقول يا ليت لي مال  ...آتاه اهللا علما وماال هو يحكم علمه بماله ،

ماال ولم يعطه علما. . ورجل لم يعطه ماال  فهما في األجر سواء، وكذلك رجل آتاه اهللافاعمل بعمله فالن 

استفاد  اعاملالرجل ) ملا كان هذا  وال علما ويقول يا ليت لي مال فالن فأعمل بعمله فهما في الوزر سواء

  مىن عمل اخلريات فأصبح أجره عليهبنيته وعلمه أن يت

يرفع اهللا الذين أوتوا املال أحسنت فعلى كل حال هذه دالة على فضل العلم؛ لكن هل قال اهللا: : الشيخ 

طيب إذا العلم نعم مرياث األنبياء ،؛ )) الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات ؟ بل قال: ((

ألن الدين  أفضل، العلم أفضل بالشك وال مقارنة؛ والعلم مع كونه فاضال فهو يف احلقيقة جهاد يف سبيل اهللا؛

والسالح؛ السالح يذلل العدو والعلم ينري له الطريق؛ وهلذا إذا ذل العدو أمام بالعلم  اإلسالمي مل ينتشر إال

بذل اجلزية وجب الكف عنه، وال يقاتل؛ لكن العلم جهاد جيب أن إذا اإلسالم وخضع ألحكامه وإن مل يسلم 

د بالعلم يكون يكون لكل أحد؛ مث اجلهاد بالسالح ال يكون إال للكافر املعلن كفره وال يكون للمنافق؛ واجلها

مل  دبلغ؛ فإذا بلغ وعانقاتل حىت ييهلذا وهلذا، للمنافق وللكافر املعلن بكفره؛ وهلذا نقول: املعلن بكفره ال ميكن 

سبيل اهللا  بكثري من املال؛ والعلم جهاد يف باجلزية حينئذ يقاتل؛ فاملهم أن نقول: إن العلم أفضليسلم يسلم ومل 

آلن تفتح الناس واحلمد هللا وصاروا يأخذون الثقافات من ميني ويسار وترد عليهم من وال سيما يف وقتنا احلاضر؛ ا

ميني ويسار، واحتاج الناس اآلن للعلم الراسخ املبين على الكتاب والسنة حىت ال يقع الناس يف ظلمات بعضها 



يا ! من ينال مرتبيت ! هلذا جتد رجال مير به حديث أو حديثان مث يقول أنا ابن جال، و طالع الثناو فوق بعض؛ 

ن خالفه ولو كان من كبار العلماء؛ ورمبا مبيندد مع ذلك أنا الذي أفيت بعشرة مذاهب ما هو بأربعة مذاهب؛ مث 

هذه خطرية جدا، هذه خطرية؛ ألن و يضخم اخلطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين؛ 

كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على   هذا الكالم لكن هيهم وثق بشخص ما هو العامي وإن كان إذا

                           من أهم األمور خصوصا يف هذا الوقت العلم اآلن البد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب احلديد

النار؟ شف تفتح اآلن ـ سئل بعض الناس قيل له: كيف جيوز أن نطبخ اجلراد مباء يغلي على ـ سئل بعض الناس 

 كيف نعذب هذا اجلراد بالنار، شيقال: طيب حتب أن نذبح كل جراد على حدة؛ فأشكل عليه األمر قال:  

شيئا أو نغمسه يف املاء الذي يغلي؛ فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إىل بيته وأعطاهم كيسا من  هيعين ما نشوي

ي لنأكله؛ فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل كيس؟ كيسا من اجلراد وقال لزوجته: اصنعالاجلراد ؛ تعرفون 

جهل مركب؛ لكن هذا الذي سئل  اا؟ هذوهي تأخذ واحدة فما تقول يف هذ طرييجراد وتذبح بالسكني؛ يقول: 

عذبناه بالنار وإن غمسناه يف املاء يغلي شيا حتري؛ قال: صحيح ال يعذب بالنار إال رب النار؛ ومشكل إن شوينا 

؛ بالنار ؟ أي قتلناه بشيء يغلي، قتلناه بالنار؛ طيب ما رأيكم لو حط فريزر ميوت من الثلج؟ أشد عذبناه يف النار

  ؟ ما أدري واهللا

  ...:الطالب

  املهم ويش اآلن وقع السؤال ماذا تقولون ؟ ويش احلل ؟: الشيخ 

  ) أحلت لنا ميتتان السمك والجراد : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (الطالب

يعين ال طريق إىل الوصول  هو ما هو مشكل عليه أم مات، املشكل عليه تعذيبهم بالنار : نعم ميتتان الشيخ

. جيلس أسبوع تركهاكل رجله و  قطعمىت متوت اجلرادة؟ اجلراد  إال هذا؟ ما ميكن يتوصل إليه إال ذا؟ به النتفاعل

يضعه على النار  يكره شي اجلراد بالنار، شي يعينال .؛ ما هو بصحيح هذا؛ الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا: إنه 

را عن الشافعي عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أنه شوى جرادتني وهو حمرم شيا؛ وهذا يدل ثأيشوي؛ وذكروا 

على أن من عادم أم يشووا؛ ما أخرب أنه جاء هذا السؤال يف الزمن املاضي ملا كانوا يفعلون هذا؛ لكن الناس 

  فتحوا واحلمد هللا وصاروا يناقشوناآلن ت

  كانوا جاهلني عن اجلراد ما يعرفون ؟ :الطالب 



الذين ال يعرفون اجلراد؛ لكن استنكروا هذه احلال قال فيه ناس  الطالعأي نعم هؤالء كلهم من الشباب  : الشيخ

ينا اآلن أن نعتين بالعلم اشرتوا أيام الذي جلب وفعلوا به هكذا؛ على كل حال أنا جئت ذا الشاهد إنه جيب عل

  حىت ال نقع يف جهل يف أدىن األمور 

  فما هو اجلواب يا شيخ؟: الطالب

  نعم هذا ذكاته . اجلواب يفعل به هكذا يعين يغمس يف املاء حىت ميوت أو يشوى وهذا ذكاته : الشيخ

  االسم من أمساء اهللا وهو عليم.)) إثبات هذا  واهللا بكل شيء عليم ومن فوائد اآلية الكرمية آخر مجلة فيها ((

  العلم. يمن الصفة وهوإثبات ما دل عليه  

  )) . وهو بكل شيء وإثبات عموم علم اهللا ؛ لقوله: (( 

وفيه أيضا رد على القدرية سواء الغالة منهم أو غري الغالة؛ القدرية ماذا يقولون؟ يقولون: إن اهللا تعاىل ال يعلم 

ع؛ وهؤالء غالم؛ لكن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية: إن شيئا من أفعال اإلنسان حىت يق

لكن فيه رد حىت على غري الغالية وهم الذي يقولون:  ؛ هؤالء قليل؛ هذا يف عهده ما ندري اآلن زادوا أم نقصوا

ما قاله الشافعي رمحه اهللا، إن اهللا يعلم لكنه مل يرد أفعال اإلنسان، وأن اإلنسان مستقل بإرادته وفعله؛ وجه ذلك 

قال: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا؛ وعلى هذا فنقول يف هذه اآلية الكرمية دليل على 

أن أفعال العباد مرادة هللا عزوجل؛ ألا إن مل تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خالفه؛ فإن  

له؛ ألنه أراده أن يقع على حسب  اكون مراديلعلم؛ وإن كان على وفقه فالبد أن كان على خالفه فهو إنكار ل

  .علمه

  الرسول هو البائع...: يف حديث الطالب

  : الرسول هو املشرتيالشيخ

  : يف قصة األعرايب الطالب

  : أي الرسول املشرتي الفرس الشيخ

  . . .؟إن قلنا إن األثر الذي ورد عن الشافعي أنه : الطالب 

؛ ال، الصحيح إنه بري،  اءيرى أنه حبري، والبحري ما فيه جز نعم هذا فيها خالف؛ بعض العلماء : الشيخ

 جنيب املؤذن  اءت ورأى أن أصله حبري فليس فيه جز الصحيح أنه بري؛ لكن ذكر عن كعب أنه قال: إنه خنرة حو 

   من يقرأ ؟ أنت الذي تقرأ اصرب تسميع اليوم ؟ .اهللا أكرب اهللا أكرب

   



  )) . ن مقبوضةاوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فره أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: ((

  )) فيها قراءتان ؟  ناره (( شاكريال يا ؟ فيها قراءتان  

  مناقشة!: الطالب

    فوائد ؟ نعم حممد ؟قبل الأيه مناقشة : الشيخ

  )) . ناره )) و(( فرهن ((: الطالب

  هل بينهما فرق من حيث الصيغة ؟ من حيث الصيغة يعين هل كل منهما مفرد وإال خيتلف؟ : الشيخ

  )) مجع فرهن(( : الطالب

  )) ؟ ناره و(( )) مجع فرهن ((: الشيخ

    مفرد: الطالب

  ؟  مفرد )) رهن و((: الشيخ

  ...: الطالب

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي  قوله: (( إذا هي مجع يعين مها يف الصيغة سواء كلها مجع رهن.: الشيخ

  )) ؟ ياسر ؟  أؤتمن )) ويش معىن ((أؤتمن أمانته 

  ...: الطالب

   ؟)) بس ما نبغى إال هذا أؤتمن ويش معىن ((: الشيخ

  أي جعل أمينا ؟: الطالب

شرحنا هذه ما حضرت وإال  )) فإنه آثم قلبه )) إعرابه ؟ (( فإنه آثم قلبه جعل أمينا صح .قوله: ((: الشيخ 

  ؟  نسيت

  ... :الطالب

  زيد ؟ ال: الشيخ

  عاطفةوال أحسب ما قبله : الطالب

  ؛ هي على حسب ما قبله لكن مفهومها ؟عاطفةال و حسب ما قبله ال ما هي على : الشيخ

  يف جواب الشرط ةواقع: الطالب

  يف جواب الشرط نعم ةنعم واقع: الشيخ 



نصب اسم إن ل حممبين على الضم يف ضمري متصل   اءينصب االسم ويرفع اخلرب؛ واهلإن حرف توكيد : الطالب 

  مضاف إليهالضمري مضاف و  وهو)) فاعل؛  قلبه مرفوع؛ و(( ه)) خرب  آثم و((

  ايهم؟ صح فيه وجه آخر؟: الشيخ

  ملة خربهواجل خرب))  قلبه (( أ)) مبتد آثم ((: الطالب 

  )) خربها آثم و(( امسها )) إنه (( خرب )) فإنه آثم قلبه ((: الشيخ 

  وخرب أ)) اجلملة خرب وهي مبتد آثم قلبه ال و((: الطالب

  ؟أ)) هو املبتد آثم فيها؟ (( أطيب وين املبتد: الشيخ 

  أ)) مبتد قلبه ال ((: الطالب 

  ؟))  آثم ؛ و((أ)) مبتد قلبه ((: الشيخ

  خربه: الطالب

   يعين: فإنه قلبه آمث .: خربه الشيخ

  )) . . .مقبوضةن وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فره وجل: (( طيب يقول اهللا عز 

احلضر  حالختالف  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن للسفر أحواال ختالف حال احلضر؛ وهو كذلك؛ له أحوال

يف العبادات واملعامالت وغريها؛ ففي العبادات خيتلف يف الصالة والصيام والطهارة؛ يف املعامالت مر علينا 

الوصية يف السفر إذا مل جيد اإلنسان من يشهده من املسلمني فإنه يشهد كفارا، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار 

سفر من أسباب إجابة الدعاء؛ فاملهم الر له دعوة ال ترد يعين على القول الراجح؛ كذا؟ طيب؛ يف غريها أن املساف

أن للسفر أحكاما ختالف أحكام أيش؟ احلضر؛ ومنها هذه اآلية فيستفاد منها: أن اإلنسان إذا كان مسافرا 

وداين شخصا ومل جيد كاتبا فإن الطريق إلثبات حقه أن يرهن أو أن يرن ويقبض الرهن، أن يرن ويقبض 

مثال ذلك: أقرضت شخصا وأنت وإياه يف السفر وليس عندكما كاتب فقلت: أعطين رهنا أرنه للتوثق الرهن؛ 

  حبقي فأعطاك، واضح؟ طيب.

ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل حبفظ أموال عباده يعين أن سبحانه وتعاىل ذكر حىت هذه الصورة أن 

عليه من اإلنسان إذا دان غريه ومل جيد كاتبا فإنه يرن حفظا ملاله وخوفا من النزاع والشقاق يف املستقبل؛ فينكر 

  احلق وحتصل اخلصومة والنزاع .

)) ولكن ذلك مشروط حسب ما يف اآلية بالسفر سواء   نافره (( :الكرمية: جواز الرهن؛ لقولهومن فوائد اآلية 

كان قصريا أو طويال وبأن ال جند كاتبا؛ فهل هذا الشرط معترب؟ اجلواب: دلت السنة على عدم اعتباره، ال عدم 



ري ألهله ورهن درعه عند يهودي الكاتب وال السفر؛ فقد اشرتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني صاعا من الشع

  حىت مات؛ وهذا يدل على جواز الرهن يف احلضر حىت مع وجود الكاتب.

  إذا قال قائل: إذا كان األمر هكذا فما اجلواب عن اآلية ؟  

ثق به احلق وهو و ما يثبت به احلق أو ما يت دينافل اجلواب عن اآلية أن اهللا تعاىل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب

قال: إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى  هأنيعين كللحكم؛  طالرهن؛ فهي ترى هذه الصورة ال على أا شر 

  . فأيش؟ فارنوا فرهان مقبوضة كاتب  يس عندكم؛ وإن كنتم يف السفر ولفاكتبوه

هذه اآلية استدل بعض العلماء من هذه اآلية؛ نعم حنن قلنا جواز الرهن وأظن سبق لنا تعريف الرهن؟ سبق يف 

  طيب.

استدل بعض العلماء ذه اآلية على أنه على أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون ذه اآلية على 

ومل يعترب آخرون هذا الشرط؛ فلدينا اآلن ثالثة أقوال؛ هل قبض الرهن شرط  أن من شرط لزوم الرهن القبض؛

ن باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه ؟؛ هل قبض الرهن م

       للصحة وال للزوم؛ فهذه ثالثة أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن قبض الرهن شرط للصحة؛ ألن اهللا قال:

)) وعلى هذا فرهن بال قبض ال يصح؛ وهذا قال به بعض  مقبوضة )) وصفها ما أطلقها قال: (( فرهان ((

  رواية عن أمحد بن حنبل رمحه اهللالعلماء وهو 

والقول الثاين: أن الرهن شرط للزوم؛ فالرهن يصح لكن إن قبضه مرن صار الزما وإن مل يقبض فإن قبضه وكيله  

الزم؛ وهذا هو أو من اتفق عليه الراهن واملرن ليقبضه فالرهن أيضا الزم؛ وإن بقي عند الراهن فالرهن غري 

   املشهور من املذهب

لقول الثالث: أن القبض ليس للزوم وال للصحة وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا وهذا وا

القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل، وهو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ البد أن نبحث اآلية 

رهنت شيئا ومل تقبضه فالرهن غري  الكرمية على أي األقوال تدل؛ الذي قالوا: إن القبض شرط للصحة وأنك لو

  صحيح واملرهون تتصرف فيه كما شئت؛ وإذا أردمتا أن تعيدا الرهن فالبد من عقد جديد؛ يقول: إن اهللا قال: 

)) فوصفها بأا مقبوضة؛ والوصف قيد يف املوصوف فإن مل تكن مقبوضة فال تصح؛ والذين  فرهان مقبوضة ((

ورآها  ألن الرهن يتم جبميع شروطه وأركانه بدون قبض؛ فإذا قال: رهنتك هذه السيارة ا شرط للزوم قالوا:إقالوا: 

وشاهدها وعرفها فقد مت العقد لتمام الشروط وانتفاء املوانع؛ وأما القبض فهو شرط للزوم؛ وعلى هذا فإذا بقي 

حيتاج إىل جتديد عقد؟ ال  عند الراهن مث جاء املرن من الصباح مثال من الليل مثال أو ما أشبه ذلك وأخذه



الراهن فهو ليس بالزم مبعىن أن الراهن له أن يتصرف يف هذا الرهن مبا  حيتاج؛ ألن العقد صحيح؛ لكنه مادام عند

نعم وهؤالء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله  ،شاء من بيع أو هبة أو وقف أو غري ذلك

  )). فرهان مقبوضة م الرهن فال يلزم إال بالقبض؛ لقوله: ((فلزم أن يكون صحيحا؛ وأما لزو 

القول الثالث: قالوا: إنه ليس شرطا للصحة أي القبض، أي قالوا: إن القبض ليس شرطا للصحة وال شرطا للزوم، 

وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان املرن قد أذن ببقائه عند الراهن؛ قلنا: هذا القول 

أيش؟ عن اآلية الكرمية؛ اجلواب على عن واب اجلج إىل هو الصحيح؛ وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا حنتا 

ق فيها به إال بقبضه؛ ألن املسألة ثاآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الرهن يف صورة ال ميكن أن يتم التو 

إذا  مفروضة واملتعامالن أو املتداينان يف السفر وليس عندمها كاتب؛ كيف يتوثق الدائن بدينه إال برهن مقبوض؛

مل يقبض قد ينكر صاحب، قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع؛ فال ميكن أن يتوثق 

فيها من متام التوثقة وليس  بدينه إال عن نعم إال بقبض؛ فهي عبارة أي اآلية الكرمية عبارة عن قضية معينة القبض

  بشرط

)) فسيقولون:  وإن كنتم على سفر نه صريح يف الشرطية؟ ((ثانيا: يقولون: ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أ 

بلى؛ وسيقول بعضهم: ال؛ ألن بعض العلماء قال: ال جيوز الرهن إال يف السفر وأخذ بالشرط والقيد؛ لكن من مل 

يأخذ به سيقول نعم، ألغي شرط كونه يف السفر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رهن وهو يف احلضر؛ وهذا 

ننا حنتج به عليه ونقول: هذا دليل على أن الشروط املذكورة يف اآلية ليست شروطا للصحة لو كانت صحيح؛ لك

  يف احلضرشروطا للصحة ما رهن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

طا للصحة وال للزوم؛ وهذا هو الذي عليه وليس شر  إذا فالقول الراجح هو أن هذا من باب متام التوثق فقط 

العمل؛ مازال الناس يرنون أموال املدينني وهي باقية عندهم؛ رمبا تسمعون أن الشخص يسلم يف التمر أو يف الرب 

؛ باق فيه يعمل فيه  قبضهيأيضا، وصاحب البستان مل البستان على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن 

وال يزالون يرون أن هذا رهن  االعقاري البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحا ةينمتال صندوقلاآلن الرهن 

  الزم تام وهو كذلك .

من فوائد اآلية الكرمية: أن القول قول املرن فيما إذا اختلفا يف قدر الدين، أن القول قول املرن فيما إذا اختلفا 

يف قدر الدين؛ وهذه مسألة فيها خالف بني العلماء؛ فمنهم من يقول: إن القول قول الراهن؛ ومنهم من يقول: 

سألة: أعطيتك قرضا مقداره عشرة آالف  ورهنت السيارة إن القول قول املرن؛ ومنهم من يفصل؛ صورة امل

دك أن تتلفها فأبقيتها عندي مث عند طلب الوفاء يسيارتك وأخذا عندي قبضتها ألين خشيت إن بقيت يف 



قول قوله؟ فيه خالف أو الزعم الراهن صاحب السيارة أن القرض مخسة آالف  فقط وأنا قلت إنه عشرة؛ من 

قال بعض العلماء إن القول قول الراهن، وهذا هو املذهب؛ القول قول الراهن من الراهن؟ املدين  فيه تفصيل؛

صاحب السيارة؛ ملاذا؟ قالوا: ألنه غارم؛ والقاعدة أن الغارم هو املقبول قوله؛ وهذه القاعدة مأخوذة من قول 

)؛ ألن الغارم مدعى عليه؛ فنحن  رالبينة على المدعي واليمين على من أنك الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (

  ياولد مثال يف املثال الذي ذكرنا اتفقنا على مخسة آالف

  عشرة آالف :الطالب 

أنت تقر ا؛ إذا اتفقنا و أنا أقول عشرة واخلمسة داخلة يف العشرة  يا أخي على مخسة، اتفقنا على مخسة: الشيخ 

ا وأنت غارمها تنفيها فالقول قول الراهن ألن الغارم بناء على مخسة آالف، اخلمسة الزائدة على مخسة أنا مدعيه

  كذا وإال ال؟ طيب. ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر احلديث: (هذا على 

ولم تجدوا كاتبا  القول قول املرن؛ وعللوا ذلك بأن اهللا تعاىل جعل الرهن بدال عن الكتابة ((أن القول الثاين: 

))؛ وإذا اختلف الدائن واملدين يف قدر الدين نرجع إىل أيش؟ إىل الكتابة؛ فكما أن الكتابة  فرهان مقبوضة

الم الوثيقة اليت مكتوبة كما أا حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له؛ فيكون له مبنزلة الوثيقة؛ وهذا ظاهر ك

  شيخنا عبد الرمحن يف التفسري

أكثر من  إن القول قول املرن ما مل يدع الصحيح؛ تفصيل يقول: ولكن القول الثالث: التفصيل يف املسألة وهو 

أكثر من قيمة الرهن؛ فمثال هذه السيارة تساوي عشرة؛ وأنا  القول قول املرن ما مل يدع قيمة الرهن، فهمتم ؟

قرينة وهي  أقول أيها املرن إن الدين عشرة؛ يقبل قوله؛ أنت تقول مخسة وأنا أقول عشرة؛ يقبل قويل ؛ ألن معي

نسبة للراهن، هذا بال دينه أو أكثر، أو أقل كذا؟ أو أقل راأن الغالب أن اإلنسان ال يرهن شيئا إال إذا كان مقد

وكذا وهو ال يزيد  ره كذادينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب؛ فإذا ادعى أن مقد راما يعطي إال مقد

فالقول فيه قول الراهن؛ وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن فيه على مثن الرهن فالقول قول املرن وإن زاد فما زاد 

تيمية رمحه اهللا ومذهب اإلمام مالك وهو أقرب من القولني السابقني أقرب؛ فإذا طبقنا هذه املسألة على القول 

رهن السيارة بعشرة آالف  وملا جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن: الراهن هذا الرجل قول  قولالبأنه 

  قوله؟ هو القول نم إن دينك الذي تطلبين عشرة رياالت

  : املرنالطالب

ال، املذهب القول قول الراهن، القول قول الراهن؛ هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي : الشيخ 

؟ أبدا؛ هذا شيء يكذبه الواقع؛ وهلذا نقول: إن قول شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما  بعشرة عشرة آالف 



تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا؛ لو قبلنا قول الراهن مطلقا ألدى بنا أن نقول ما ال يصدقه أحد؛ طيب 

لسيارة قيمتها عشرة آالف ولو ادعى املرن أيضا ما ال يصدقه الواقع ما هو أكثر ما نقبل؛ لو أنه مثال أعطاه ا

   وعند االستيفاء قال: إن الدين مليون ، يقبل؟ 

   ال يقبل: الطالب

أليش؟ ألنه ما جردت العادة أن شخصا يعطي مليونا من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة آالف  هذا : الشيخ

أنه ال يقبل؛ ألنه ادعى ما  أن الدين مخسة عشر ألف  وهي عشرة لو أنه ادعى الشيخ بعيد؛ بل ظاهر الكالم 

قيمته ما هو أكثر من قيمة الرهن فال يقبل؛ أال ميكن أن يقال يف هذه املسألة أن التفصيل على وجه آخر، وأنه 

لفا والرهن الرهن يعين مثال لو قال: قيمة إنه اثين عشر أ زادت على قيمة وذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولإ

؛ لكن على  لهكي  حق ضيععشرة وال يبالسيارة ن هذا أحيانا يقع يقول أنا أرهن يساوي عشرة ممكن؟ ميكن؛ أل

يرجع إىل القرائن قوال  هكل حال كالم شيخ اإلسالم هو من أحسن األقوال وهو األرجح وإن كان القول الثاين إن

  قويا لكن ما أدري هل قال به أحد أم ال .

     اآلية الكرمية: أنه إذا حصل االئتمان من بعضنا لبعض مل جيب رهن وال إشهاد وال كتاب؛ لقوله: ومن فوائد

))؛ وهلذا قال كثري من العلماء: إن هذه ناسخة ملا سبق من  فإن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ((

إن   )) وقوله هنا: (( إذا تبايعتم واهدأش )) ومن قوله:((إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  قوله: ((

وأنه عند االئتمان ال جيب شيء من ذلك؛ ولكن القول بأا ناسخة على  )) كنتم على سفر فرهان مقبوضة

التبادل بطر لكان له وجه؛ يعين فيما جرت العادة اخلسبيل العموم فيه نظر؛ ولو قيل: إنا ناسخة فيما ليس فيه 

طر عقارات أو ديون كثرية اخلكان قوال ال بأس فيه؛ أما أن جنعله يف األمور اليت فيها فيه بدون إشهاد وال كتابة ل

فالقول بأن هذه اآلية ناسخة يف النفس منه شيء؛ وهلذا اعرتض بعض العلماء  شهاداعظيمة حتتاج إىل الكتابة و 

جييء آخر اآلية ينسخ؛ ولكن هذا مث  أول اآلية على القول بأا ناسخة وقال كيف يكون ناسخة يف سياق واحد

االعرتاض عليه اعرتاض؛ فها هو الصيام يف آيتني، اآلية األوىل منهما ؟ ختيري والثانية إلزام يعين فال مانع من أن 

يكون النسخ يف آيتني متجاورتني كما يف هذه اآلية؛ لكن حنن نقول إنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن 

  السيما إذا كان اإلنسان يتصرف لغريه .الكتابة قد تكون واجبة 

  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب أداء األمانة على من ائتمن .

  )) فإذا وجب أداء األمانة حرمت اخليانة . فليؤد الذي ائتمن أمانته ويتفرع من ذلك: حترمي اخليانة؛ لقوله: ((



فليؤد  ه ال ضمان عليه ما مل يتعد أو يفرط؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه لو تلفت العني بيد األمني فإن

اهللا تعاىل أمانة؛ واألمني يده غري متعدية فال يضمن إال إذا حصل تعد، أو تفريط؛  ا)) فسماه الذي ائتمن أمانته

ومن التعدي إذا أعطي اإلنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ مث 

ببيع أو شراء أو غري ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه؛ نقول هذا حرام ما جيوز،  يتصرف فيها

  صاحبه وإذا أذن لك صار عندك قرضا .ال جيوز لك أن تفعل هذا؛ إذا أردت أن تفعل فاستأذن من 

)) فإن  وليتق اهللا ربه (( وله:ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على هذا الذي ائتمن أن ال يغرت بثقة الناس به؛ لق

اإلنسان إذا ائتمن رمبا يغرت بثقة الناس به وال يهتم باألمور؛ فيقول الناس واثقون يب وال يهتم؛ فأمره اهللا تعاىل بأن 

   )) وليتق اهللا يتقي اهللا قال: ((

)) وأردفها  وليتق اهللا (( والتقوى سبقت لنا مرارا بأا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره وترك نواهيه؛ قال: 

)) ففيه فائدة وهي أن اإلنسان يف هذه املقامات ينظر إىل مقام الربوبية كما ينظر إىل مقام ربه  بقوله: ((

بدا هللا تعاىل وتقربا له وبالنظر إىل مقام الربوبية حيذر املخالفة؛ ألن األلوهية؛ فبنظره إىل مقام األلوهية يفعل هذا تع

  الرب هو الذي له اخللق وامللك والتدبري فالبد أن يقرن اإلنسان بني مقام األلوهية ومقام الربوبية .

وتوحيد الربوبية؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات ما دل عليه هذان االمسان ومها: اهللا والرب؛ وهو توحيد األلوهية 

ويتضمنان توحيد األمساء والصفات؛ ألن املعبود البد أن يكون أهال للعبادة؛ والرب البد أن يكون أهال للربوبية 

وال يتحقق ذلك إال بكمال الصفات؛ وهلذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية، والتوحيدان يتضمنان 

يا أبت لم  من كان متصفا بصفات الكمال؛ وهلذا قال ابراهيم ألبيه: ((توحيد األمساء والصفات؛ إذ ال يعبد 

  )) . تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا

  )) . ومن يكتمها فإنه آثم قلبهكتموا الشهادة تال و  وجل: (( عز مث قال 

ها؛ وهل املراد الشهادة على الغري؟ أو على الغري ءيستفاد من هذه اآلية الكرمية: حترمي كتمان الشهادة يعين إخفا

يا أيها الذين آمنوا كونوا  نفسه كما يف قوله تعاىل: ((على تشمل املعنيني؛ ألن اإلنسان يشهد  والنفس ؟

)) وشهادته على نفسه إقراره واعرتافه باحلق الذي عليه؛ فاآلية  قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم

  ملة لألمرين: شهادة اإلنسان لغريه على غريه ولغريه على نفسه .فيما يظهر شا

  )). فإنه آثم قلبه وجود العقوبة اخلاصة ا وهي قوله:((لومن فوائد اآلية الكرمية : أن كتم الشهادة من الكبائر؛ 

اجلوارح؛ لقول النيب  فيها إىل القلب؛ وإذا أمث القلب أمثت مث: عظم كتم الشهادة ألنه أضاف االهاومن فوائد

)  التقوى هاهنا) ولقوله: (  أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلى اهللا عليه وسلم: (



التقوى يف القلب ليست التقوى يف اللسان وال يف األفعال وال يف األحوال؛ التقوى يف القلب؛ قد يكون اإلنسان 

 متقيا بفعله، متقيا بقوله غري متق بقلبه 


